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Primátor: Přál bych Plzni, aby byla
centrem vzdělání, inovací i kultury
čerpat na dopravní infra−
strukturu, vzdělávání s dů−
razem na technické obo−
ry, na vědu a výzkum, umí−
me si představit i podporu
„podnikání“ v oblasti so−
ciálních služeb.

Základem je, že se nám povedlo
sestavit koalici, jež funguje a nemá
problémy. Z mého pohledu jsou
v ní profesionálové, kteří spolu ko−
munikují a táhnou za jeden provaz.
Co se týká naší roční práce, je tře−
ba si uvědomit, že jsme nastoupili
do přelomového období, kdy se
uzavírají velké projekty a obce se
připravují na čerpání peněz EU
v období novém. Proto dokončuje−
me zásadní materiál, takzvanou
strategii ITI, jež definuje využití
evropských peněz. Počítá s tím, že
z budoucích rozpočtů našeho měs−
ta budeme schopni kofinancovat
projekty až za pět miliard korun,
tedy takovou sumu jsme připraveni
z evropských fondů vyčerpat.
Projekty zahrnuté ve strategii po−
sunou Plzeň dál. Dotace chceme

Jaké větší pro −
jekty jsou hotovy
nebo se realizují?

Primátor Plzně Martin Zrzavecký

Z aktuálních investič−
ních akcí jsme dokončili
rozsáhlou rekonstrukci
Borské ulice za 48,5 mi−
lionu korun včetně DPH,
mimo jiné tam vznikla
jedna z největších trole−
jových křižovatek v ČR.
Začátkem září byla uve−
dena do zkušebního pro−
vozu zmodernizovaná
úpravna vody, investice
za 1,09 miliardy korun
zajistí Plzeňanům vysoce
kvalitní pitnou vodu, její

parametry budou patřit k nejlepším
v ČR. Kolaudace se chystá na bře−
zen 2016. Před létem jsme otevřeli
upravenou oblast U Zvonu v cent−
ru, Divadelní terasy a třetí etapu
Vědeckotech nického parku, jenž
poskytuje zázemí inovačním fir−
mám či začínajícím podnikatelům.
Nemohu nezmínit projekt Plzeň –
Evropské hlavní město kultury
2015, jenž zásadně ovlivnil letošní
rok v Plzni. Z pohledu měřitelných
ukazatelů v oblasti turistiky je velmi
úspěšný, jednoznačně přináší pro−
fit. Také se nám díky nedávno uza−
vřené dohodě s Ředitelstvím silnic
a dálnic povedlo ušetřit 100 milio−
nů korun. Na stát jsme převedli
Studentskou ulici, kterou na své
náklady příští rok opraví.

Jaké akce dále radnice
připravuje?
Kromě již zmíněné strategie ITI
a s ní spojených projektů, intenziv−
ně připravujeme územní plán. To je
... pokračování na straně 3
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Konec roku přináší mož−
nost bilancovat, zamyslet
se na tím, co se povedlo
a co nikoliv. Co se městu
v letošním roce podařilo?

Pod stromeček zbrusu novou
knihu o historii Slovan

Od 26. listopadu je možné zakoupit
si knihu autorů Jana Drnka a Oty
Brachtela „U císařské cesty“, která
popisuje příběh druhého plzeňského
obvodu od období starověku až do
současnosti. Publikace zachycuje
všechny důležité události, které se
během historie Slovan udály.
První zájemci si knihu mohli za−
koupit a nechat podepsat od autorů
již po křtu na slovanské radnici.
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Představení knihy se zúčastnil sta−
rosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner. Kmotrem knihy se
stal historik PhDr. Miroslav Hus.
Kniha „U císařské cesty“ má více
než šest set stránek a bohaté množ−
ství obrázků, mapek a fotografií.
Zakoupit si ji můžete na vrátnici slo−
vanské radnice za 649,− Kč a udělat
radost svým blízkým a věnovat ji ja−
ko dárek pod stromeček.
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Primátor: Přál bych Plzni, aby byla
centrem vzdělání, inovací i kultury
... dokončení ze strany 1

klíčový materiál pro rozvoj obce.
V oblasti dopravy vykupujeme po−
zemky pro výstavbu finální etapy
městského západního okruhu. Je
pro nás prioritní stavbou, jež by
měla odlehčit dopravě v centru
a stávajícímu průtahu sever – jih,
a vyřešit tím i napojení a rozvoj
Vinic. Z velkých investic na příští
rok jsou v návrhu rozpočtu naplá−
novány rekonstrukce tramvajové
trati Karlovarská, rekonstrukce
Letkov ské ulice, náhradní hřiště
pro TJ Slovan, dokončení rekon−
strukce stadionu Štruncovy sady
a rekonstrukce napájení Slovany –
Černice. Nově zahájenými projekty
pak mají být vyhrazený jízdní pruh
Karlovarská, Obytný soubor Stráň
a vodovody a kanalizace v ulici
Kapitá na Jaroše. Nejde ale jen
o „bombastické“ stavby, i ty menší
mohou zkvalitnit život občanům.
V Plzni máme třeba několik prů−
kopnických řešení, pokud jde
o přechody pro chodce. Můžeme
být pyšní na klesající nehodovost,
od roku 2004 do roku 2014 se sní−
žil počet zranění při dopravních ne−
hodách na území města o 47 pro−
cent (z 557 na 293) a počet nehod
s chodci dokonce o 53 procent (ze
121 na 57). Tím se dostávám
k oblasti bezpečnosti. Už několik
měsíců pracujeme na její koncepci,
představit bych ji chtěl v lednu ne−
bo únoru 2016, zohlední i stávající
nelehkou otázku, jakou jsou možná
rizika spojená s migrační vlnou
a extremismem. Co se týká dalších
koncepcí, dokončili jsme koncepci
sportu, začínáme pracovat na kon−
cepci technického vzdělávání.

Zmínil jste, že kvalitu ži−
vota ovlivňují i malé pro−
jekty. Jaké město za rok
zrealizovalo?
Je to například wifi připojení
zdarma na již více než dvaceti
veřejných místech ve městě. Pro
podnikatele jsme vyčlenili dva mi−
liony korun na takzvané podni −
katelské vouchery, podporujeme
tím jejich spolupráci s výzkumný−
mi subjekty. Od ledna otevřeme
Plzeňský rozhled 13/2015

v DEPO2015 centrum robotiky za−
měřené na děti a mladé lidi. Spustili
jsme také kulturní portál, funguje
i sportovní portál, chystá se kam−
paň na podporu pohybu dětí i jejich
rodičů.

Jakou pozici má podle vás
Plzeň ve vztahu k ostatním
velkým městům ČR?
Je z pohledu ekonomiky a hos−
podářského rozvoje stabilní, má
vytvořeny rezervy na kofinancování
evropských projektů. Na druhou
stranu je třeba konstatovat, že se
Plzeň a vlastně všechny obce musí
v souvislosti s čerpáním evrop−
ských dotací zamýšlet nad budou−
cími provozními výdaji. Budu−li
bezhlavě čerpat dotace, může se
mi stát, že nebudu mít na provoz
investic, které jsem z dotací posta−
vil. To se týká i našeho města. Tlak
na provozní výdaje je v posledních
letech extrémní. Proto se budeme
muset zabývat podstatou rozpočtu
a změnami priorit. Primárně se
chceme zaměřovat na bezpečnost,
sociální služby a také na podporu
vzdělání.

Poslouží nám jako podklad ke zlep−
šení bezpečnosti. Jinak ale obecně
patří Plzeň mezi nejbezpečnější
města v ČR.

Plzeň byla dlouho vnímá−
na jako město strojíren−
ství, město piva, nyní se
dostává do povědomí ja−
ko město kultury. Kam by
se podle vás měla ubírat
dál, co byste městu po−
přál a co jeho občanům?
Důležité pro mě je, aby město
fungovalo. A mohu říci, že funguje.
Není to zásluha moje, ani mého
předchůdce, ale je to zásluha
všech, kteří se na tom podílejí. Ať
už je to dlouhodobě stabilní úřad

s profesionály a odborníky z řad
zaměstnanců, veřejnost nebo pod−
nikatelé. Plzni se daří, je úspěšná
v mnoha oblastech. Mým cílem je
toto minimálně zachovat, raději
však zlepšit. Chtěl bych rozběhnout
projekty, které směřují k podpoře
technického vzdělávání, dát šanci
podnikům získat kvalitní zaměst−
nance, aby mohly rozvinout svou
výrobu postavenou na inovacích,
výzkumu a vývoji. Přál bych Plzni,
aby byla za několik let známá prá−
vě i jako město výzkumu, vývoje
a inovací, aby byla chytrým měs−
tem. Občanům pak hlavně zdraví
a velkou oporu v rodině, která
by měla v dnešní nelehké době být
tím pevným bodem, jenž jim po−
skytne jistotu, zázemí a pocit
spokojenosti.

Narazil jste na oblast
bezpečnosti, kterou máte
v gesci. Co by se mělo
měnit?
Cílem je zefektivnit činnost měst−
ské policie, přiblížit ji občanům, na−
bídnout ji jako partnera, který bude
lidem pomáhat. Strážníci musí být
víc vidět, to bude i úkolem okrsko−
vých strážníků, kteří budou přičle−
něni pod jednotlivé obvody. Budou
spojkou mezi občanem a úřadem
městského obvodu. Podporovat
chceme služby, o nichž se moc ne−
ví, ale jsou velmi důležité. Mezi ně
patří například služba takzvaného
červeného tlačítka, kterou poskytu−
je městská policie seniorům. V pří−
padě nouze mají senioři k dispozici
zařízení, kterým si přivolají pomoc.
Službu platí město prostřednictvím
rozpočtu městské policie. Součástí
koncepce bude i analytický doku−
ment vytvořený jedním z předních
českých expertů na extremismus.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Okružní křižovatka nahradila
nejnepřehlednější místo u Letkova

Okružní křižovatka byla slavnostně
otevřena na rizikovém místě, kde se
kříží silnice II/180 a III/18019 mezi
Letkovem a Plzní. Její celková pře−
stavba proběhla průběhu listopadu.
Do křižovatky byly vloženy středové
city bloky vysoké 1,1 m, které vytvoři−
ly ovál o rozměrech 30 x 18 m. Vnější
rozměry nové oválné křižovatky jsou
46 x 29 m. Přestavba probíhala za
provozu, přičemž drobné omezení by−
lo pouze ve směru do Letkova, ve ve−
dení trolejbusové linky č. 12.
„Nově rekonstruovaná křižovatka
přispěje k větší bezpečnosti. Oválný
tvar křižovatky jsme zvolili záměrně
kvůli tomu, aby byli řidiči nuceni
zpomalit,“ uvedl náměstek hejtmana
pro dopravu Jaroslav Bauer.

Celková cena za dílo bez daně je
3 544 742 korun. Investorem akce
je Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, projektantem Boula IPK s.r.o.
a zhotovitelem strakonická firma
Znakon a. s. Policisté označovali tu−
to křižovatku silnice z Letkova do
Božkova s tahem ze Starého Plzence
směrem k dálnici D5 za absolutně
nejnepřehlednější místo na jižním
Plzeňsku.
„Kolem vedlejší silnice jsou nás−
py, přes které není vidět. Omezení
rychlosti na padesátku tu také moc
motoristů neřeší,“ popsal místo, kde
už došlo k řadě těžkých nehod Petr
Windšedl, inspektor Dopravního
inspektorátu Policie České republiky
Plzeň – venkov.

Slavnostního otevření okružní křižovatky se zúčastnili (zleva) starosta Letkova
Rostislav Kotil, generální ředitel SÚSPK Pavel Panuška, náměstek hejtmana pro do−
pravu Jaroslav Bauer a Vladimír Kotrch, předseda představenstva firmy Znakon.

Veletrh přilákal školy i firmy

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje uspořádala již
10. ročník tradičního veletrhu studij−
ních nabídek „Perspektiva technic−
kého a odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji“. Akce se konala
za podpory Krajského úřadu Plzeň−
ského kraje za osobní účasti
JUDr. Jaroslavy Havlíčkové, MBA –
vedoucí odboru školství, mládeže
a sportu.
Veletrh proběhl na Středním od−
borném učilišti stavebním v Plzni
dne 30. 11. 2015. Prostřednictvím
tohoto veletrhu komora umožňuje
žákům ZŠ, učitelům i široké veřej−
nosti se seznámit s nabídkou učňov−
ských a studijních příležitostí v tech−
nickém a odborném vzdělávání
v Plzeňském kraji na jednom místě.
Akce probíhá formou individuálních
4

prezentací jednotlivých středních
škol a učilišť, což podpoří předání
informací o studijních oborech,

ho zaměření. Studijního veletrhu
se zúčastnilo 155 vystavujících
z 26 SŠ a SOU, Úřadu práce, za−
městnavatelů a institucí z Plzeň−
ského kraje. Akci navštívilo více než
900 žáků, učitelů a rodičů. Během
veletrhu bylo také předáno ocenění
ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚST−
NAVATELI třem nejlepším středním
školám v Plzeňském kraji Klubem
zaměstnavatelů o. p. s.

navázání kontaktů
a především správ−
nou volbu profesní−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Klientsky přívětivá je nyní hlavní
západočeská pobočka KB
Jedna z největších bankovních poboček v západních Čechách – pobočka Komerční banky v Goethově ulici v Plzni –
prošla v uplynulých čtyřech letech zcela zásadní proměnou. Z nevýrazné budovy se stala jednou z architektonických
dominant centra západočeské metropole. My jsme se zajímali, jak se tato modernizace dotkla klientů banky.
Proto jsme se zeptali ředitele pobočky Patrika Bělohlavého.
Jakou změnu zaznamenají klienti
při vstupu do prakticky zcela pře−
stavěné pobočky?
Jednou ze zásadních změn, kterou
klienti zaregistrují hned při vstupu do
pobočky, jsou pracovníci zákaznické−
ho servisu. V případě naší pobočky
spíše pracovnice. Jejich rolí je klienta
přivítat, zajistit pro něj základní ban−
kovní služby, jako je například zadání
platebního příkazu, nebo ho doprovo−
dit k jeho osobnímu bankéři. Každého
klienta tedy čeká příjemné přivítání
a okamžité řešení jeho požadavků.
Další nepřehlédnutelnou změnou je
moderní, prosvětlený a vzdušný inte−
riér. Standardní bankovní přepážky
jsme nahradili prosklenými a pohodl−
nými boxy, které nabízejí dostatek
soukromí a diskrétnosti při jednání
s bankovním poradcem.
Do třetice bych zmínil moderní
technologie. Kromě informačních
LED obrazovek mají klienti k dispozici
počítače pro bezpečné přihlášení do
svého internetového bankovnictví,
ale také tablety. Celá pobočka je po−
kryta wi−fi sítí. To vše nám umožňuje,
abychom klientům, kteří mají k mo−
derním technologiím odstup a mají
strach, že jde o něco komplikované−
ho, na místě ukázali, jak praktické
a jednoduché je ovládání účtu přes
mobil, tablet nebo počítač.
Jsou vaši klienti v dnešní počíta−
čové době ochotni stále navště−
vovat pobočku?

Před rekonstrukcí
Plzeňský rozhled 13/2015

Přednosti modernizované
pobočky Komerční banky,
Plzeň, Goethova 1
l

l

l

l

l
l

Větší diskrétnost a komfort při
jednání s bankovním poradcem
Rychlé zajištění základních
bankovních služeb
Příjemné, pohodlné a prosvětle−
né prostředí
Moderní technologie pro klienty
a jejich potřeby – tablety,
notebooky, TV
Dostupná wi−fi síť v celé budově
Akční nabídka spotřebitelského
úvěru

To rozhodně ano. Internetové
a mobilní bankovnictví sice dokáže
klientům zajistit základní bankovní
služby, ale nedokáže poskytnout po−
radenství, tedy radu jak nejlépe finan−
covat bydlení, jak nejvýhodněji spořit
nebo zhodnotit volné finanční pro−

středky, jak se nejkvalitněji pojistit.
Plánovat své peněžní příjmy, úspory
a výdaje. Role poboček se přesouvá
od operací servisního typu k profe−
sionálnímu finančnímu poradenství.
A právě proto jsme na naší pobočce
připravili ty nejlepší podmínky.
Připravili jste pro klienty nějakou
speciální nabídku?
V souvislosti s otevřením moderni−
zované pobočky jsme připravili spe−
ciální nabídku spotřebitelských úvěrů
jen za 6,9 % p.a., která bude aktuální
po celé předvánoční období, ale také
následně během ledna, kdy lidé vy−
užívají výhodných slevových akcí.
Naše pobočka je rovněž velmi
úspěšná v poskytování hypotečních
úvěrů. I v této oblasti umíme klientům
nabídnout mimořádně výhodné pod−
mínky.
Jsou klienti se službami vaší po−
bočky spokojeni?
Pro nás je důležité budovat s klien−
tem dlouhodobý, rovnoprávný a loa−
jální vztah. Chceme, aby se u nás ne−
obával mluvit o svých finančních po−
třebách, protože jen tak umíme nejlé−
pe poradit. Jsem přesvědčen, že se
tyto vztahy s klientem daří úspěšně
budovat, o čemž svědčí i jejich ros−
toucí počet.
Přežijí bankovní pobočky rok
2020?
Určitě. Troufám si tvrdit, že tady
bankovní pobočky budou dlouho i po
tomto roce.

Po rekonstrukci
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Zcela nový koncept
klientsky přívětivé banky
Rychlejší a kvalitnější obsluha, pří−
jemné prostředí, bezbariérový kon−
takt s klientem a moderní technolo−
gie – to jsou základní charakteristiky
modernizované pobočky Komerční
banky v Plzni (ul. Goethova 1).
Investiční náklady na rekonstrukci
dosáhly 38 milionů korun.
„Podle našeho průzkumu klienti
oceňují na novém pobočkovém
konceptu zejména rychlost obslu−
hy, přívětivost a moderní design.
Podařilo se nám vytvořit prostředí,
kde se cítí dobře nejenom klienti,
ale i naši zaměstnanci,“ vyzdvihl
Vladimír Jeřábek, člen představen−
stva Komerční banky.
Cílem inovace poboček je posílit
vedoucí pozici Komerční banky
v kvalitě obsluhy klientů a zvýšit je−
jich spokojenost se službami KB.
Klientům jsou k dispozici pracovníci
rychlého servisu na řešení jedno−
dušších servisních požadavků (jako
je zadání platby, změna kontaktní
adresy či vyzvednutí nové platební
karty), což výrazně zrychluje obslu−
hu klientů. Nové uspořádání poboč−
ky umožňuje větší diskrétnost při
jednáních s bankovním poradcem.
Výraznou změnou je také využití mo−
derních technologií (samoobslužné
kiosky a tablety), na nichž budou
moci klienti řešit vybrané bankovní
operace nebo jednoduchou a inter−
aktivní formou získávat informace
o produktech a službách bez asis−
tence bankovních poradců.
V rámci stavebních prací, které se
realizovaly od ledna do listopadu le−
tošního roku, došlo nejdříve k rekon−
strukci vstupní haly, původního sálu
a expresní zóny banky. Součástí
změn bylo také odstranění původního
zábradlí na schodištích a obkladů
stěn a sloupků. Vedle sádrokartono−
vých příček společnost Trigema, kte−
rá rekonstrukci zajišťovala, na místě
instalovala interiérové prosklené stě−
ny. Jako ochrana proti nadměrnému
oslunění jsou za všemi prosklenými
fasádami osazeny vnitřní stínící žalu−
zie. Ve většině prostor jsou rovněž
nové nášlapné vrstvy podlah, ale i tře−
ba osvětlení. Investiční náklady na re−
konstrukci dosáhly 38 milionů korun.
5

Každé dítě bude nešťastné,
pokud nedosáhne uznání

Dagmar Terelmešová usedla do lavic Senátu Parlamentu České republi−
ky v roce 2010. Věnuje se především problematice zdravotnictví a so−
ciální politiky. V rámci těchto dvou bloků řeší ve své senátorské kancelá−
ři také individuální žádosti občanů a věnuje se i propojování komunál−
ních politiků s ministerstvy. Také nyní, v předvánočním čase, je nutné
řešit důležitá témata, a proto jsme se paní senátorky zeptali na její názor
na některá z nich.

Dagmar Terelmešová

w Jaké kroky je třeba podniknout
v České republice v reakci na aktu−
ální migrační politiku Evropy?
Mimo Českou republiku je zapo−
třebí zajistit vnější hranice Schen−
genského prostoru a poskytnutí
pomoci v zemích vzniku konfliktu
a okolních zemích, aby se příliv mi−
grantů omezil nebo úplně zastavil.
U nás je pak nutné velmi obezřetně
hodnotit žadatele o azyl, a to přede−
vším v rámci ochrany bezpečí na−
šich občanů. Naše země není
schopna po stránce ekonomické,
sociální a zdravotní unést zátěž vel−
kého počtu migrantů, a proto je nut−
né jejich příliv regulovat.
w Jak se stavíte k plánovanému
zrušení vzdělávacího programu pro
základní školy, který je určen pro
děti s lehkou mentální poruchou?
Dle mého názoru, ale i odborných
stanovisek výchovných poradců
v těchto školách, není možné, aby
dítě s postižením dosáhlo v rámci
klasických vzdělávacích osnov zá−
kladních škol nějakých výrazných
školních úspěchů a uznání kolekti−
vu. Že jedno dítě s asistentem bude
snižovat průměr třídy je argumentem
méně podstatným v porovnání s tím,
že handicapované dítě bude ve
třídě nešťastné a nedosáhne uznání
úspěšnosti, po kterém touží každé
dítě.
w Jste zastánkyní názoru, že by
zaměstnanci měla být placena ne−
mocenská i za první tři dny ne−
moci... Proč?
6
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Pacient je nejvíce nakažlivý právě
během prvních dnů nemoci. Většina
lidí nemoc přechází a přispívá tak
k šíření choroby, v horším případě
i vzniku a následnému šíření epi−
demií. V důsledku nezaléčení ba−
nální choroby může nemoc přejít do
chronického stadia, přičemž často
vznikají návazné zdravotní komplika−
ce, které bývají příčinou následné
dlouhodobé léčby.
w Co vás čeká na pracovním poli
v nejbližším období a v roce 2016?
Chci se i nadále věnovat sociální
problematice a využít svých zku−
šeností z působení v parlamentu, na
kraji i v komunální politice při při−
pomínkování nových zákonů. Dále
bych ráda přivítala v našem regionu
ministerské návštěvy, především mi−
nistra vnitra Milana Chovance, pro−
tože problematika bezpečnosti je
společenským tématem číslo jedna.
Dále také ministryni práce a so−
ciálních věcí Michaelu Marksovou,
kterou jsem měla možnost přivítat
na jižním Plzeňsku i v letošním roce
a doufám, že pozvání přijme i paní
ministryně Kateřina Valachová, a to
v rámci řešení problematiky praktic−
kých škol a základních škol se spe−
ciálními výukovými programy.
w Jaké je vaše vánoční přání čte−
nářům?
Všem čtenářům přeji z celého srd−
ce klidné a ničím nerušené vánoční
svátky v kruhu rodiny a přátel a v ro−
ce 2016 především zdraví, lásku
a klid a mír nám všem.
Plzeňský rozhled 13/2015

Dotaz čtenářky RP:
Dobrý den,
s bývalým manželem jsem roz−
vedená už dva roky a máme
spolu pětiletého syna. Bývalý
manžel přestal před sedmi mě−
síci platit na syna výživné, prý
nemá peníze. Stále slibuje, že
vše uhradí, ale moc se k tomu
nemá. Je nějaká možnost, jak
ho donutit platit pravidelně?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko RP,
pokud Vám bývalý manžel a otec
Vašeho dítěte přestal platit na syna
výživné a nechcete již čekat na další
slibování, máte hned několik mož−
ností, jak se dlužné částky domoci.
O výši výživného nezletilého dítěte
rozhoduje soud rozsudkem. Když je
rozsudek pravomocný a vykona−
telný, jsou rodiče povinni se jím

řídit. Pokud povinný rodič svou po−
vinnost platit výživné porušuje, jedná
tedy v rozporu s rozsudkem soudu,
který je zároveň exekučním titulem,
lze výživné vymáhat prostřednictvím
exekučního řízení. Exekuční řízení
zahájíte návrhem na nařízení exeku−
ce, ke kterému přiložíte rozsudek
s vyznačenou vykonatelností a ten
pak podáte přímo exekutorovi, které−
ho si vyberete. Exekuce v těchto
případech nejčastěji probíhá srážka−
mi ze mzdy, které provádí zaměst−
navatel, přikázáním pohledávky
z účtu rodiče (např. sporožirový
účet), prodejem movitých věcí
(např. automobil) apod. Od roku
2013 zde máme nový způsob výko−
nu exekuce formou pozastavení
řidičského oprávnění povinného dle
§ 71a exekučního řádu. K tomuto
způsobu lze přistoupit pouze u ne−
placení výživného na nezletilé děti.
U dětí zletilých tento institut nepři−
chází v úvahu. Zákon zde však uvádí
výjimku, kdy řidičské oprávnění ne−
lze pozastavit, a to v případech: „pro−
káže−li povinný, že k uspokojování
základních životních potřeb svých
a osob, ke kterým má vyživovací po−
vinnost, nezbytně potřebuje své
řidičské oprávnění“. Odebrat řidičské
oprávnění tedy není možné např.
taxikářům, řidičům kamionů apod.

Pokud Vám bývalý manžel neplatí
výživné déle než čtyři měsíce po
sobě jdoucí, což ve Vašem případě
zřejmě je, můžete na něho na které−
koli policejní stanici podat (lidově
řečeno) trestní oznámení za zaned−
bání povinné výživy dítěte dle § 196
trestního zákoníku. Policie ČR ozná−
mení ze zákona prošetří a předá
věc státnímu zástupci, který podá−
vá obžalobu k soudu. Často se stá−
vá, že strach z vězení či jiné sankce
přiměje otce neplatiče, aby svůj
dluh začali splácet a další výživné
již řádně hradili.
Pokud byste nechtěla volit ani
jednu z těchto variant, můžete se
obrátit na Orgán sociálně právní
ochrany dětí (OSPOD) a zde požá−
dat o pomoc při sepsání návrhu na
stanovení výživného pro předky te−
dy prarodiče dítěte. V tomto případě
však musíte vědět, že se bude pro−
věřovat schopnost přispívat na vý−
živu dítěte u rodičů jak bývalého
manžela, tak u Vašich. Není zde
možné toto požadovat pouze po
prarodičích z jedné strany, tedy ze
strany otce. Tento způsob placení
výživného je poměrně vzácný
a stejně jako u výživného otce
o něm musí rozhodnout soud.
Mgr. Zdenka Mlčáková,
advokátní koncipient

Střípky
z Plzně

Své první opravdové vánoční
svátky prožije v plzeňské zoo
hrošík Adélka, který v listopadu
oslavil už jeden rok. Momentálně
Adélka váží kolem 100 kg, ráda
se s maminkou Monikou koupe
a ještě se občas od ní i napije
mléka. Prvnímu v Plzni naroze−
nému hrošíkovi liberijskému pře−
jeme vše nejlepší! V plzeňské
zoo nyní žije kvarteto, kromě
oslavenkyně s matkou ještě sa−
mec Leipi a samička Pompe.

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Plzeňský rozhled 13/2015
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Střípky
z Plzně
Loosovy interiéry
lákaly
návštěvníky
O komentované prohlídky Looso−
vých interiérů, jejichž pravidelný
provoz byl zahájen letos v dubnu,
je velký zájem. Během první turis−
tické sezony navštívilo dvě prohlíd−
kové trasy přes 10 tisíc osob. Od
listopadu je zájemcům přístupná
také třetí – Semlerova rezidence.
Na rok 2016 provozovatelé připra−
vují společnou vstupenku, která
zájemcům umožní absolvovat
všechny tři prohlídkové okruhy za
zvýhodněnou cenu. Ještě letos se
kromě prohlídek mohou těšit na
speciální program ke 145. naroze−
ninám Adolfa Loose.

„Zpřístupnění Losových interiérů
veřejnosti bylo jedním z vlajkových
projektů Evropského hlavního
města kultury. Dnes už můžeme
říct, že se nám tento desítky let
zapomenutý klenot podařilo znovu
oprášit a symbolicky ho v roce
2015 přidat do stálé kulturní a tu−
ristické nabídky ve městě. Pevně
věřím, že do budoucna bude pro
turisty spojení Adolf Loos – Plzeň
stejně automatické jako například
Vila Tugendhat – Brno,“ říká první
náměstek primátora Martin Baxa.
Vedle komentovaných prohlídek
se v bývalém bytě manželů Krau−
sových v Bendově ulici 10 konají
také komorní kulturní akce, jako
například koncerty, autorská čtení
nebo přednášky. Nedávno se zde
konala i dobová módní přehlídka,
jejímž prostřednictvím se diváci
přenesli do doby, kdy Adolf Loos
v Plzni tvořil.
V současné době jsou v provozu
tři prohlídkové trasy Loosovými in−
teriéry, jejichž provoz zajišťuje
městská příspěvková organizace
Plzeň – TURISMUS. Návštěvníci
mají možnost si prohlédnout čtyři
bytové interiéry: byt manželů Krau−
sových v Bendově 10 a byt doktora
Vogla v Klatovské 12 (prohlídková
trasa č.1), Brummelův dům v Hu−
sově 58 (prohlídková trasa č. 2)
a nově otevřenou Semlerovu rezi−
denci (prohlídková trasa č. 3).
8

Delikatesy v pasáži Slavie nabízejí
nově vynikající uzeniny

Na náměstí Republiky v pasáži Slavie jsme vloni otevřeli
obchod se sýry a delikatesami. Od té doby vám nabízíme
kvalitní potraviny a pravidelně doplňujeme sortiment a hledá−
me pro vás samé dobroty u domácích i zahraničních výrobců.
Dlouho jsme také hledali producenta uzenin. V dnešní době
není jednoduché najít firmu, která do výrobků nepřidává sepa−
rát. Jenomže to bylo přesně to, co jsme hledali, abychom stá−
le plnili to, že u nás najdete jen opravdu kvalitní a dobré potra−
viny. Po dlouhém pátrání rádi oznamujeme, že jsme našli fir−
mu, která výrobky nešidí. Do svých uzenin nepřidávají žádný
separát ani sóju. Jejich výrobky jsou opravdu z masa. Možná
jste už o nich slyšeli. Naším novým dodavatelem uzenin jsou
Jatky Vojenice, místní rodinná firma. Jsme rádi, že vám může−
me nabídnout jejich vynikající tlačenku, debrecínku, anglickou
slaninu, párky a další dobroty. Vše bez sóji a separátu. Rozdíl
poznáte hned, jakmile ochutnáte. Tak neváhejte a přijďte, uvi−
díte, že vás za nákup doma pochválí. A vzhledem k tomu, že
se blíží Vánoce, tak máme pro vás jako dárek kupón na 10%
slevu. Vystřihněte si jej a přijďte. Máme pro vás také mnoho
typů na vánoční dárky. Vytvoříme vám dle vašeho přání
balíček, který skvěle poslouží jako vánoční překvapení pro
vaše blízké. Těšíme se na vás.

Otevřeno: Po−Pá 10.00−18.00 hod.

Facebook:

% lavie
0
1 áži S 8,

Sýrárna Plzeň
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Záchranářské batohy
pro strážníky

Městská policie Plzeň a Zdravotní
asistenční služba Rescue o.s. Plzeň
uspořádaly školení pro strážníky, je−
hož cílem bylo zaměřit se na to, jak

správně poskytovat první pomoc.
Školitel se věnoval především správ−
nému používání zdravotnických ba−
tohů, které věnovaly MO Plzeň 1,
MO Plzeň 2, MO Plzeň 3. Do akce se
zapojil i MO Plzeň 4, který batohy

Plzeňský rozhled 13/2015

svým strážníkům předá v nejbliž−
ších dnech.
„Strážníci Městské policie Plzeň
se stále častěji dostávají do situací,
kdy je nutné poskyt−
nout první pomoc.
Nejen, že vyjíždějí do
problémových noč−
ních podniků, kde do−
chází k fyzickým kon−
fliktům a zraněním, ale
také jsou často posílá−
ni ke starým lidem,
kteří potřebují pomoc
od strážníků v rámci
tísňové linky seniorů,“
uvedla Andrea Vlč−
ková, metodik preven−
ce kriminality.
Brašny jsou plně
vybaveny potřebným
zdravotnickým materiálem, který
umožní strážníkům poskytnout kva−
litní první pomoc. Jak správně použí−
vat jednotlivé pomůcky předvedl
Bc. Michal Řepka, DiS.,
ze Zdravotní asistenční služby.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Na Borskou ulici se vrátila
auta ale i trolejbusy

V Borské ulici v Plzni byl obnoven
silniční provoz, rozsáhlé opravy dů−
ležité městské dopravní tepny jsou
hotovy. Úplně dokončen by měl být
projekt, který nese název Rekon−
strukce Borská s křižovatkou Belánka
II. etapa, v květnu 2016. Do té doby
ještě čekají lokalitu některé doplňko−
vé práce, ty ale již nebudou mít vliv
na dopravu v místě. Investorem
akce za 48,5 milionu korun včetně
DPH je statutární město Plzeň, pro−
vedla ji společnost EUROVIA CS.
„Tímto se nám podařilo vyřešit
problém Borské ulice, kterým byla její
nedostatečná šířka vzhledem k ros−

oboustranný průjezd vozidel měst−
ské hromadné dopravy,“ okomento−
val dílo Jan Muzika, ředitel plzeňské−
ho závodu EUROVIA CS.
Podle náměstka primátora pro
oblast dopravy Petra Náhlíka projekt
zahrnul několik specialit, například
v křižovatce ulic Němejcova, Borská
a most Ivana Magora Jirouse byl
instalován unikátní počet křížení tro−
lejí a nosných lan. „Tolik jich má
v celé České republice už jen jedna
křižovatka v Ostravě,“ uvedl Petr
Náhlík. Křižovatka ulic Borská –
Němejcova se stala důležitým do−
pravním uzlem zvláště pro trolejbu−

Přestižení pásky a uvedení vozovky do provozu se zúčastnil
(zprava) primátor Martin Zrzavecký, jeho náměstci Pavel Šindelář
a Petr Náhlík a ředitel plzeňského závodu Eurovia Jan Muzika.

toucímu objemu dopravy, jde o jedno
z nejfrekventovanějších míst v Plzni.
Nově na každé její straně přibyl jízdní
pruh, což je pro tuto silnici klíčové.
Na své trasy po ní budou najíždět tro−
lejbusy, to uleví Americké a přinese
úsporu dopravním podnikům,“ uvedl
primátor Martin Zrzavecký. Rekon−
strukce začala 16. března 2015, trva−
la 8,5 měsíce a je největší letošní
investiční akcí Odboru investic Magi−
strátu města Plzně.
Kromě rozšíření jízdních pruhů by−
ly vybudovány chodníky s napojením
cyklostezek, lokalita dostala nové ve−
řejné osvětlení včetně signalizačního
zařízení, upraveno bylo nevyhovující
podloží. Po celé délce Borské ulice
bylo zavedeno a navěšeno trolejbu−
sové vedení, provedeny byly nebo
ještě budou sadové úpravy zahrnující
trávníky i výsadbu stromů.
„Náročnost prací vyplývala zejmé−
na z obtížné koordinace několika
subjektů součinných při rekonstruk−
ci, a to zejména při výměně kom−
pletního vodovodního potrubí a úse−
kové sanaci kanalizace, kterou pro−
váděl samostatný investor Vodárna
Plzeň. Obtížné podmínky stavby
zvyšovala nutnost zachovat trvalý
10
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sovou dopravu poté, co bylo pře−
místěno depo Plzeňských měst−
ských dopravních podniků z Cukro−
varské ulice do nového areálu na
Karlově. Místo je osazeno šesti se−
stavami dálkově řízených elektric−
kých rozbočovacích výhybek, šesti
páry sjezdových výhybek a dvanácti
sestavami trolejbusových křížení.
Otevření Borské ulice a její dopl−
nění o trolejové vedení je klíčové
také z hlediska nákladů města na
městskou hromadnou dopravu. „Tro−
lejbusová trať v Borské umožní jed−
nodušší výpravu trolejbusů z depa
na Karlově na jednotlivé trolejbusové
linky. Na základě instalace trolejové−
ho vedení v Borské ulici vzniklo pá−
teřní propojení vedené z depa po tra−
se Borská – křižovatka Belánka –
most Milénia – Koterovská, tedy
k propojení na trolejové vedení linek
MHD č. 10, 12 a 13,“ uvedl Petr
Náhlík. Před úpravou komunikace
a mostních objektů (podjezdy na
Mikulášské třídě) v rámci rekons−
trukce železničního uzlu Plzeň bude
tato páteřní trolejbusová trať pro−
dloužena od mostu Milénia po Želez−
niční ulici přes most Nad nádražím
až na Rokycanskou třídu.
Plzeňský rozhled 13/2015

RADONOVÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
za léčbou, relaxací, odpočinkem i lyžováním

Penzion Dagmar ožívá
rodinnými pobyty

Jistota vašeho pohybu
Radonové lázně Jáchymov úspěšně
léčí pacienty s nemocemi pohybové−
ho ústrojí již 110 let. V Evropě na−
leznete řadu radonových lázní. Žádné
z nich však nemají tak vysokou kon−
centraci radonu v léčivé minerální
vodě jako v Jáchymově. Díky tomu
jsou dodnes považovány za nej−
účinnější radonové lázně. Neztrá−
cejte svůj čas i peníze méně účinnou
lázeňskou léčbou. Na základě osobní
zkušenosti více než 25 tisíc spokoje−
ných hostů z mnoha zemí, kteří se
každoročně vracejí za léčbou do
Jáchymova, vám můžeme vřele do−
poručit léčebný pobyt. Přesvědčte
se sami o kouzelné moci radono−
vých koupelí.
Nabídkový katalog vám na vyžá−
dání rádi bezplatně zašleme nebo
můžete navštívit naše internetové
stránky www.laznejachymov.cz.

Jáchymov – cíl vaší zimní
dovolené
Cílevědomý rozvoj infrastruktury, na−
bídky kvalitních produktů a služeb
ve Skiareálu Klínovec a jáchymov−
ských lázních vytváří optimální pod−
mínky pro prožití báječné zimní do−
volené. Po celodenním lyžování na
svazích Klínovce či po upravených
běžeckých tratích si příjemně odpo−
činete v útulném prostředí našich
penzionů, hotelů a v Aquacentrum
Agricola. Lázně Jáchymov prezentují
svou nabídku vybraných ubytova−
cích, stravovacích i relaxačních slu−
žeb pod značkou Hotel & Relax
Resort Jáchymov.

Na konci listopadu byla dokončena
modernizace penzionu Dagmar. Nabízí
jedno− až čtyřlůžkové pokoje a studia
s kuchyňským koutem. Prostorovým
uspořádáním jednotlivých pokojů je
penzion ideálním místem pro pobyt
početnějších rodin s dětmi. Na své si
rovněž přijdou aktivní sportovci, kteří
ocení polohu penzionu a možnost bez−
pečného uložení sportovního vyba−
vení. Všechny pokoje jsou vybaveny
sprchou, lednicí, WC a SAT−TV. Při−
pojení k internetu na pokojích je přes
zapůjčený modem. Bezplatná bezdrá−

Pro tuto sezónu pro vás připravili Skiareál Klínovec
a Resort Jáchymov tyto novinky:
1. Elektronický prodej skipasů s nabídkou 10% slevy pouze pro hosty
„Resortu“.
2. Doprava lyžařů k jáchymovské lanovce (zdarma pouze pro hosty
„Resortu“)
3. Vylepšení odjezdu z horní stanice Jáchymovské pro snowboardisty
pomocí tažného lana.
4. Vylepšení sklonových poměrů mezi horními stanicemi lanových
drah Prima Express a Cinestar Express tak, aby byl usnadněn pohyb
lyžařů mezi severní a jižní stranou areálu.
5. Zlepšení kvality sjezdovek navýšením výkonu sněhových děl.
6. Rekonstrukce příjezdové cesty a parkoviště u spodní stanice Prima
Express v Jáchymově.
7. Dokončení rekonstrukce moderního penzionu Dagmar.

Ubytujte se v penzionech či hotelech v Jáchymově
Z široké nabídky ubytování si vybere každý návštěvník. V penzionech
s rodinnou atmosférou s možností vaření nebo v lázeňských hotelech
s vysokým standardem doprovodných služeb.

Přijeďte si zalyžovat na
Klínovec
Skiareál Klínovec, který patří mezi nej−
modernější u nás, se nachází pouze
100 km od Plzně. Leží v těsné blízkosti
hranice s Německem a lyžařským
střediskem Oberwiesenthal. Inter−
Skiregion Fichtelberg – Klínovec spo−
lečně nabízí 33 km sjezdových tratí
všech obtížností. Přes hranice a mezi
vrcholy vás zdarma převeze skibus za
10 min. Za poslední období byly uve−
deny do provozu 3 zcela nové lanovky
na Klínovci, z toho dvě na severní stra−
ně Klínovce a jedna vytvořila zcela no−
vou část areálu na jižním svahu, kde
se nachází takřka 3 km dlouhá červe−
ná sjezdovka, nové parkoviště, občer−
stvení, ApresSki stan, půjčovna, lyžař−
ská škola a dětský park s posuvnými
pásy o celkové délce 110 m.
Plzeňský rozhled 13/2015

tová síť je k dispozici v v restauraci.
V penzionu se dále nachází malé well−
ness – vířivá koupel, sauna, parní sau−
na a útulná odpočinková místnost pro
relaxaci. Hostům nabízíme bohatý pro−
gram kulturních a společenských akcí
a doplňkové služby ostatních lázeň−
ských zařízení. Parkování je možné na
parkovištích v areálu lázní nebo u pen−
zionu Dagmar.

Vodní svět Agricola
Pro milovníky vodního živlu je při−
praveno aquacentrum s vířivkou, to−
bogánem, Kneippovým chodníkem,
finskou saunou, parním boxem a dět−
ským bazénkem. Můžete zajít do útul−
né kavárny nebo solné jeskyně, vy−
zkoušet relaxační masáže, oblíbenou
kryokabinu či si jen tak zatrénovat ve
fitness centru.

Tímto vás srdečně zveme k příjemnému zimnímu
pobytu a odpočinku v srdci Krušných hor.
Bližší informace:

353 836 666, curie@laznejachymov.cz

www.resortjachymov.com
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vánoční PUNČOVÁNÍ
v TOTEMu
Přijďte v čase adventu do TOTEMu
na šálek punče a zajímavý pro−
gram! Letošní předvánoční pro−
gram v plzeňském TOTEMu zavoní
punčem, čaji i kořením. V tomto
„voňavém dárkovém balíčku“ na−
leznou všichni, kdo přijdou, krás−
né předvánoční akce. Navštivte
Mezigenerační a dobrovolnické
centrum TOTEM, Kaznějovská 51,
Plzeň – Bolevec.
Středa 16. 12. od 19:00 – Advent−
ní koncert komorního pěveckého
sboru Plus nabídne hudbu ...od
ukolébavky ke koledě... Program
připravený pod vedením sbormis−
tryně Mgr. Hany Šlégrové, Ph.D.,
s klavírním doprovodem Mgr. Lucie
Popovičové přinese i sólo zpěv
Jany Šlégrové a Jiřího Šlégra.
Pondělí 21. 12. 2015 od 16:00 –
Na kus řeči s pěvkyní Editou Adle−
rovou. Novou taneční choreografii
předvede i TOTEMová taneční
skupina ADETO.
Jako bonus ke každé akci bude
jiný, něčím zajímavý šálek punče
či jiného alko i nealkoholického
nápoje pro chladné zimní dny
a večery. Získáte tak recepty na
originální pití, kterými si můžete
s přáteli, rodinou či známými zpří−
jemnit dny mezi vánočními svátky.

Ptáci v zimě nespí
Přesvědčit se o tom můžete v ne−
děli dne 27. prosince se od 10:00
hodin, kdy se uskuteční vycházka
za ptáky v okolí Tachova. Na pro−
gramu je zimní vycházka bezpro−
středním okolí města s pozorová−
ním ptáků.
„Pátrat budeme především po
vzácnějších zimujících druzích.
Trasa povede příměstskými parky
a délka exkurze je odhadována na
dvě hodiny. Poté bude podle zájmu
účastníků následovat posezení
v restauraci, kde zhodnotíme le−
tošní ornitologický rok, pochlubí−
me se zajímavými pozorováními
a podobně. Doporučujeme zimní
terénní oblečení a dalekohled,“
sdělil Mgr. Martin Jiran z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR –
Regionální pracoviště Správa
CHKO Český les.
Hlavním cílem je setkání všech
milovníků přírody před koncem
dalšího roku. Sraz bude v 10:00
před Muzeem Českého lesa v Ta−
chově. Na viděnou se těší průvod−
ci RNDr. Milena Prokopová, Ph.D.,
(AOPK ČR, Regionální pracoviště
Správa CHKO Český les) a RNDr.
Pavel Řepa (Muzeum Českého
lesa v Tachově).
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Stezky na Plzeňsku doplnily nové stromy
Hned podél dvou stezek v Plzeň−
ském kraji vznikla nová stromořadí.
Dvaadvacet hrušní vysadilo město
Dobřany u lesoparku Martinská stě−
na podél cesty vedoucí od Kříže
smíření, alej z třešní zase nově po
celé délce lemuje historickou cestu
z obce Líšná ke zřícenině hradu
Řebřík. Vzniku stromořadí v obou
případech pomohla Nadace ČEZ
příspěvkem v celkové výši téměř
210 tisíc korun.
Iniciativa k obnově lesoparku
Martinská stěna vzešla od dobřan−
ských občanů už v roce 2008.
Dvakrát ročně tam probíhají brigády
a vedení města spolupracuje s míst−
ními dobrovolníky i odborníky z řad
ochránců přírody. Díky projektu byla
obnovena původní cesta od Kříže
smíření přes historické popravčí
místo Šibeniční vrch směrem
k Dobřánkám.
„Příměstský lesopark slouží ke
sportovním, odpočinkovým i kultur−
ním aktivitám občanů Dobřan i okolí.
Obnovením historické cesty vznikl
v jeho blízkosti další vycházkový
okruh, který jsme chtěli doplnit stro−
mořadím z původní odrůdy hrušně.
Vysadili jsme tedy 22 vzrostlých
stromů, které vytvořily přirozený lem
původní cesty, a budou ji tak ochra−
ňovat před větrem i přímým slun−
cem v horkých dnech,“ uvedla mís−
tostarostka Dobřan Lenka Toma−
nová. Náklady na výsadbu aleje ve
výši 120 806 Kč město uhradilo
z příspěvku Nadace ČEZ.
Ve stejný den vysazovali i v neda−
leké Líšné, a dokonce za pomoci
místních občanů. Ti společně celé

Obec Líšná

Starosta Dobřan Martin Sobotka

dopoledne pracovali na dosázení re−
liktu třešňové aleje podél historické
cesty z obce Líšná ke zřícenině hra−
du Řebřík a starému poutnímu místu
u kostela sv. Petra a Pavla. „Zhruba
dva kilometry dlouhá stezka byla do−
sud jen místy lemována náletovými
dřevinami a zbytkem původní třeš−
ňové aleje. Ty jsme nyní doplnili

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

o 130 třešňových stromků v deseti−
metrových rozestupech, takže ovoc−
né stromy už obklopují obě strany
stezky po celé její délce,“ sdělil sta−
rosta Líšné Radek Kovanda. Obec za
nově vysazené dřeviny zaplatila
částku 89 050 Kč, kterou pokryl na−
dační příspěvek.
Zájem českých měst a obcí o vý−
sadbu stromořadí je veliký a Nadace
ČEZ je v jejich snaze podporuje od
roku 2011. Pozitivní vliv stromů ne−
spočívá pouze v jejich estetické
funkci, listnáče slouží jako význam−
ný zdroj kyslíku a přírodní větrolam,
útočiště pro drobné ptactvo a hlo−
davce i důležitý antierozní prvek
v krajině. Nové stromy na Plzeňsku
zároveň přirozeně ohraničily území
tradičních stezek v blízkosti přírod−
ních i kulturních památek, kterým
v letních měsících vytvoří potřebný
stín i bohatou ovocnou úrodu a klid
pro ničím nerušené chvíle chodců.
Plzeňský rozhled 13/2015

Hry pomáhají odstraňovat
logopedické vady dětí

Mateřská škola v Rokycanech v ulici
Čechova se letos zapojila do moder−
ního výukového programu MŠMT
a EDULAB s projektem „Děti – ener−
gie naší budoucnosti“. Proto také
převzala novou interaktivní televizi,
která místním žáčkům pomůže v pře−
konávání překážek zejména v oblasti

logopedických vad. V nákupu vy−
bavení podpořila rokycanskou školku
Nadace ČEZ příspěvkem ve výši
40 tisíc korun.
Program digitalizace a využívání
moderních technologií v mateřských
školách „Školka hrou“ zahájila s pod−
porou MŠMT a edukační laboratoře
EDULAB rokycanská mateřská škola
letos v září. Jeho prostřednictvím usi−
luje o zefektivnění výukových metod
pomocí nových technologií a inte−
raktivního vzdělávání malých před−
školáků. Její nový projekt „Děti –
energie naší budoucnosti“ se zamě−
řuje na oblast logopedické péče.
„Chceme dosáhnout toho, aby řeč
dětí byla před jejich vstupem na zá−
kladní školu plně rozvinuta ve všech

Plzeňský rozhled 13/2015

jazykových rovinách, a tím se také
podílet na snižování počtu dětí s od−
kladem školní docházky. Deficit v ře−
čovém vývoji často následují speci−
fické poruchy učení, čemuž bychom
včasnou péčí a prevencí chtěli před−
cházet,“ uvedla ředitelka MŠ Školní
Rokycany Eva Blechová.
Školka má v úmyslu postupně poři−
zovat moderní interaktivní pomůcky
s výukovými programy vhodnými pro
všechny děti bez rozdílu. Ty dokážou
děti zábavným způsobem připoutat
k učení, zlepšovat jejich řečové schop−
nosti a dovednosti a maximalizovat
účinky komplexní logopedické péče
odborných asistentů. Tento dlouhodo−
bý záměr a projekt mateřské školy
v Rokycanech podpořilo středeční pře−
dání speciální interaktivní televize za 40
tisíc korun. Kromě nové televize pracu−
je rokycanská školka ještě s takzva−
ným magic boxem a interaktivní tabulí.
MŠ Školní v Rokycanech disponuje
osmi běžnými třídami s možností inte−
gračního začleňování a dvěma málo−
početnými speciálními třídami s vel−
kou podporou asistenčních služeb pro
děti se specifickými potřebami. V ná−
kupu nové výukové pomůcky ji pod−
pořila Nadace ČEZ prostřednictvím
grantového řízení Podpora regionů,
které je zaměřeno na rozvoj veřejně
prospěšných projektů. „Včasná pre−
vence řečových vad usnadní dětem
přechod na základní školu a otevře
cestu k jejich dalšímu vzdělávání.
V takto nízkém věku je však nutné učit
spíše hrou a zábavou, k čemuž jsou
interaktivní pomůcky přímo ideálním
prostředkem,“ sdělila Michaela Žem−
ličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Zlatým andělem 2015 je muž

Keramické zlaté české ručičky
Výroba keramiky má v Horní Bříze
dlouholetou tradici, s níž je spojena
i historie hornobřízského pracoviště
Středního odborného učiliště sta−
vebního Plzeň. Teď přišel úspěch
i ze zahraničí. Žáci jeli poprvé na
praxi do severního Portugalska, kde
v místní keramické manufaktuře

předvedli, co v realitě znamená úslo−
ví „zlaté české ručičky“.
„Do Portugalska jeli naši nejlepší
žáci maturitních i učebních keramic−
kých oborů. V Portugalsku patří kera−
mická výroba mezi tradiční odvětví
průmyslu. Kromě velkých výrobců
technické či spotřební keramiky je
zde i mnoho menších manufaktur
a dílen, které se zabývají právě výro−
bou tradiční ozdobné i užitkové kera−
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miky,“ uvádí Mgr. Ivana Škreňová, zá−
stupkyně ředitele SOU stavebního
Plzeň, zástupce ředitele pro pracoviš−
tě v Horní Bříze.
V jedné z nich vykonávali praxi
i účastníci projektu Erasmus+, kteří
se nedávno vrátili ze severoportu−
galského města Barcelos. „Pracovali
jsme dva týdny ve firmě
Tulipa Ceramica decorati−
va LBD, která se speciali−
zuje na výrobu zahradní,
užitkové a ozdobné ke−
ramiky. Žáci tak dostali
možnost vyzkoušet si prá−
ci ve větším keramickém
provozu, kde jsou pracov−
ní úkony přesně rozdě−
leny. Majitel firmy pan
Antonio Oliveira byl s ná−
mi velmi spokojen,“ říká
Marcela Vokáčová učitel−
ka odborných předmětů, která sku−
pinu žáků doprovázela. Žáci si tak
mohli vyzkoušet postupy výroby
různých druhů keramiky.
Na jaře 2016 se podobné zkuše−
nosti dočká sedm dalších žáků.
„Severní Portugalsko je pro stáže
našich žáků skvělou volbou. Jarní
skupina tam určitě potvrdí, že čeští
keramici umějí vzít pořádně za prá−
ci,“ uzavírá Marcela Vokáčová.

Město Plzeň ocenilo své dobrovolní−
ky a pracovníky v sociálních služ−
bách. Dějištěm 9. sletu, tedy akce
Anděl 2015, byl velký sál Měšťan−
ské besedy. Nejvyšší ocenění Zlaté−
ho anděla pro rok 2015 převzal ředi−
tel Městské charity Plzeň Pavel
Janouškovec.
„Letos přesně upro−
střed mezi Mezinárod−
ním dnem zdravotně
postižených a Mezi−
národním dnem dobro−
volnictví děkuje město,
víceméně symbolic−
kými dary a svátečním
večerem všem oběta−
vým, nezištným a las−
kavým lidem. Těm, kte−
ří pomoc bližnímu vní−
mají jako běžnou a ne−
dílnou součást vlast−
ních životů. Město tím−
to vyjadřuje zároveň
úctu a uznání každému z dobrovolní−
ků, bez nichž jsou sociální služby ne−
myslitelné,“ řekl primátor Plzně Martin
Zrzavecký.
Devátý andělský slet, k jehož svá−
tečnímu duchu přispěla Baletní
školička a sólisté baletu Divadla J. K.

Tyla v Plzni, přivítal přes 200 oceně−
ných, nominovaných plzeňskými or−
ganizacemi poskytujícími sociální
služby. Všichni tito pak převzali z ru−
kou primátora Martina Zrzaveckého
a náměstkyně pro oblast sociálních
věcí Evy Herinkové titul Anděl 2015,
titul Andělské ruce
2015 a titul Dobrá du−
še 2015.
„Město nezapomíná
ani na ty, kteří se velmi
zasloužili o zkvalitňo−
vání sociálních služeb,
ale slavnostního veče−
ra už se bohužel nedo−
žili. I letos proto byla
udělena cena In me−
moriam. Titul Dobrá
duše 2015 právem ná−
leží Antonínu Nevolovi,
řediteli Salesiánského
střediska mládeže –
domu dětí a mládeže
Plzeň. Získal ji za obětavou práci
s mladými lidmi naplněnou laska−
vostí, dobrotou a vírou. Odešel velmi
nečekaně a velmi předčasně,“ uved−
la Eva Herinková. Zmíněné ocenění
převzal zástupce salesiánů František
Hroch.

Manětín navštívil ministr kultury
Spolu se starostou Manětína Gilber −
tem Matuškou nejdříve ministr kultu−
ry Daniel Herman navštívil vesničku
Luková, která letos slaví 900 let od
první historické zmínky. Zde se na−
chází kostel svatého Jiří, ve kterém
je instalována unikátní tvorba stu−
dentů Fakulty umění a designu ZČU
–více než 30 sádrových soch, které
přilákaly již tisíce návštěvníků. Pan
ministr se zde zapsal do pamětní

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

knihy a měl možnost se setkat
s místními opaty. Poté zavítal do
kostela svaté Barbory a pokračoval
do dominanty města Manětína, kte−
rou je barokní zámek. Po zámku
provedla vzácnou návštěvu místní
kastelánka a z představila tento his−
torický objekt v plné kráse. Ministr
Herman ocenil práci místních obča−
nů a přislíbil starostovi města plnou
podporu.
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Po nějaké chvilce hledání jsem našla
to staré, zažloutlé psaníčko. Sotva
jsem uměla trochu psát – v době,
kdy po válce byly potraviny na lístky
a ošacení na body – jsem psala ko−
strbatým psacím písmem Ježíškovi,
že bych si pod stromeček přála pa−
nenku s bílým kloboučkem. A když
pak pod stromečkem stála v černé
sukýnce, bílé blůzičce a bílým klo−
boučkem na hlavě, překvapením
jsem skoro omdlela. A to jsem ne−
mohla vědět, že sehnat takovou pa−
nenku, když Ježíšek měl na její poří−
zení sotva týden, byla docela honič−
ka. Kdyby můj táta, jinak přísný uči−
tel, byl neuměl všechno, i najít dílnu
s panenkami a sám tam panenku
pro mne smontovat, a moje máma
by neuměla ušít sukýnku, blůzičku
a klobouček, moje Eva by byla pod
stromečkem tenkrát nestála.
Holčička Zuzanka ze třetího pat−
ra, se kterou jsem kamarádila, si
přála kuchyňku se stolečkem a žid−
ličkami. Na té zase zapracoval její
taťka. Kdysi uměli rodičové skoro
všechno, což v budoucnu bude
slabší, neboť my produkujeme ge−
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Jediné přání

neraci, kdy taťkové budou potře−
bovat na šroubovák zbrojní pas,
a mamky budou hledat na Wikipedii
návod na přišívání knoflíků. Naše
psaníčka a vánoční svátky, kdy se
chodilo do loutkového divadélka,
jsme se Zuzankou ze třetího patra
probíraly vloni takhle před Váno−
cemi, když jsme se po neskutečně
dlouhé době potkaly zcela náho−
dou. Kde že je naše loutkové di−
vadélko – Kašpárek, svatý Petr
a neposlušná hvězdička? Proč je
všechno nenávratně pryč a Vánoce
dospěláků jsou o něčem jiném?
Třeba jenom to uklízení, pečení
cukroví, shánění dárků a tak. Pro
děti to dělalo z téhle práce namáha−
vé a skoro bych řekla až protivné –
naopak radostnou. Jednoho baví
vymýšlet dárky, po práci běhat po
městě a pokoušet se něco ze svých
nápadů skutečně sehnat, nebo do
noci péci cukroví. Nevnímáš, jestli
vykrajuješ sněhuláka nebo srdíčko.
Stromeček, světýlka, koledy, to
všechno mělo smysl. Kouzlo oče−
kávání. Děti se těšily, rodičové se
těšili, babičky a dědečkové se těšili.

l

Jenomže čas plyne, dědečkové
a babičky odcházejí tam, odkud
není návratu, rodičové se rozcházejí
a děti se mění v puberťáky, které
není snadné dostat do vánoční ná−
lady. A potom jednou, jak je to v té
písničce… z hnízda vylétají, napo−
sled ti křídly zamávají….. .
Mimo jiné jsme také probíraly,
jestli má nějaký smysl pro sebe
zdobit stromeček, uklízet a péci
cukroví. Pozorujeme, jak lidé běhají
z obchodu do obchodu obtíženi ná−
kupy. Každý vymýšlí, čím potěšit
a zaujmout, nákupní tempo je čím
dál zběsilejší, spotřební horečka
nutí dokonce řadu zoufalců brát si
půjčky na dárky, jako by svátky vá−
noční nebyly o ničem jiném než
o nakupování a porovnávání cen
dárků. Jde to až tak daleko, že láska
a náklonnost se měří cenou darova−
né věci. A přitom, jak to stojí napsá−
no na tom zetlelém kříži pod starým
hradem. Štěstí je v lásce, v míru
duše a v prostých radostech.
Procházely jsme ulicemi pod vá−
nočním osvětlením, a když jsem
dávala do plechovky dvacetikorunu
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chlápkovi, který seděl vedle svého
pejska na chodníku, přemýšlela
jsem, jestli si uvědomuje, že žebrá
o drobné pod výzdobou, která letos
údajně přišla jen na půl milionu, ne−
boť radnice prý šetří. Na vánočním
trhu jsme ochutnaly teplý punč
a mně zvonil každou chvíli telefon.
Pohledy a přáníčka v poštovní
schránce nahradily esemesky ….
šťastné a veselé, užij si to …. kla−
sické Vánoce dospěláků. Panenka
s bílým kloboučkem, stejně jako
kuchyňka se stolečkem a židličkami
jsou nenávratně pryč, moje dospělé
děti spolu s dalšími se točí v říčném
spotřebním tanci, k sousedům od
vedle to mám dál než na Kamčatku,
a přitom i oni čekají na telefony
a esemesky. Kdysi jsme spolu se
Zuzankou ze třetího patra psávaly –
milý Ježíšku – a řadu věcí v psa−
níčku si přávaly. Dnes zvedám tele−
fon a ona se stydí, že mi závidí.
Pak se svěřila.
„Kdybych zase věřila a psala
psaní, měla bych jen jedno jediné
přání. Někoho, kdo zavolá.“
Dagmar Hermanová
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Naučná stezka Podkovák u Tachova v novém!
Naučná stezka Podkovák, která se
nachází nedaleko Lesné u Tachova,
se dočkala po šesti letech nového
kabátu. Nachází se v severní části
chráněné krajinné oblasti Český les
ve stejnojmenné přírodní rezervaci.
Dřevěný povalový chodník naučné
stezky dovede návštěvníky až do nit−
ra rašeliniště, kde je zakončen vy−
hlídkovým přístřeškem.
„Díky finančnímu přispění NET4−
GAS, generálního partnera Českého
svazu ochránců přírody, byly znovu
natřeny tabule a povalový chodník,
obnoveny stopy zvířat na chodníku
a cedulky u rostlin. Nově také na po−
valovém chodníku přibyly lišty, díky
kterým bude naučná stezka přístup−
nější pro handicapované návštěv−
níky,“ vyjmenovala novinky Milena
Prokopová, předsedkyně základní
organizace Českého svazu ochránců
přírody Sylva Lunae, která rekon−
strukci zajišťovala.
Přírodní rezervace Podkovák na−
jdeme asi 2,5 km jihozápadně od
obce Lesná u Tachova a je chráněna
od roku 1973. Rezervace byla zří−
zena k ochraně vrchovištního raše−
liniště s porosty borovice blatky
16

a s výskytem charakteristických
rostlinných druhů, jako je klikva
bahenní, kyhanka sivolistá, maso−
žravka rosnatka okrouhlolistá, rojov−
ník bahenní nebo suchopýr pochva−
tý. Naučná stezka umožňuje ná−
vštěvníkům si tyto vzácné rostlinky
zblízka prohlédnout a podívat se, jak
to v rašeliništi vypadá. Na stezce se
také o rašeliništi a jeho obyvatelích
návštěvníci dozvědí plno zajímavých
informací.
Zájemci, kteří se chtějí na na−
učnou stezku vypravit, mají dvě

možnosti. Buď dojedou do Lesné
u Tachova a odtud se pěšky vy−
dají po naučné stezce Lesů České
republiky. Asi po 3 kilometrech při−
jdou k naučné stezce Podkovák.
Při návratu do Lesné se ještě mo−
hou podívat k bobrovi na naučnou
stezku Vodní svět, kterou také reali−

dostat na Podkovák je autem jet
z Lesné směrem na Starou Knížecí
Huť. Asi po 2 kilometrech lze za−
parkovat u tabule, která láká na
Podkovák. Od tabule je to pěšky při−
bližně10 minut.
A kdy je nejlepší se na Podkovák
vypravit? „Rašeliništní květena je

zoval Český svaz ochránců přírody
ve spolupráci se Správou CHKO
Český les za finanční podpory
NET4GAS. Druhou možností, jak se

v plném květu na přelomu května
a června, ale Podkovák má své
kouzlo i na podzim a v zimě,“ řekla
Milena Prokopová.
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